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 10/01פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 במשגב 20.20.51שהתקיימה ביום 

 

, (מעלה צביה) רונן גל, (מורשת) מוחמד אבו דעוף, (יודפת) דני עברי, (ראש המועצה) רון שני: השתתפו
 .(שורשים) רותי יהודה, (מורשת) דייןרפי , (מנוף) אילן מאייר

 (.לסעיף ג)גלעד אוסטרובסקי , דודו דהן, נירית סגל, אתי לוי : נכחו

 

 :אישור פרוטוקולים .א
 

 .אושר פה אחד, /51.50.025מיום  /5245פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 

 :דיווחי ראש המועצה .ב
 
 אקונומי –ץ נגד משרד הפנים בנושא הדירוג הסוציו "העתירה לבג .0

על  למדינה השופטים העירו במהלך הדיון . בבית המשפט העליון התקיים בשבוע שעברדיון ה
 .מפקדאת רשימת הישובים שיכללו ב 0222כבר באפריל  רוסגהחלטתם ל

ומדוע הוא נקבע כתאריך היעד  0222אפריל התאריך  את משמעותניסה להסביר נציג המדינה 
. ללא הצלחה יתרה מצידו, ים הקשו עליו בבקשה שיספק הסבריםאך השופט ,לקביעת הישובים

ו שהשופטים מביעים את דעתם לפיה משמעותש ,הוציא צו על תנאיכי בכוונתם ל השופטים אמרו
 .המדינה תצטרך לספק הסברים

זאת לאור הטעות בחישוב , שכןהשבנו , האם אנו מעוניינים בהשבת התקציב שקוצץשאלו  אותנו
 .מיקומה של משגב

ימים הסכמנו שהמדינה תקבל חודש . מחוץ לאולם להתייעץמשני הצדדים ביקשו לאחר מכן 
נציג הפרקליטות ל הציעאב בית הדין  .חזרנו לאולם והודענו על כך לבית המשפט. להתייעצויות

  .עם הצעה לפתרון לבוא

ס והפרקליטות "הלמ מוללהתקדם  הנושא של כיצד דיון פנימי בעיקר סביבהתקיים במועצה היום 
. תקדיםישמש כמבלי שהאמור  6מקם אותנו בחזרה באשכול לשיאפשר להם נימוק  ולנסות למצוא

 .ואנו נמשיך לעדכן בהתפתחויות קיימת אופטימיות זהירהבסך הכול 
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 רוםיחכנס ראשי רשויות בנושא היערכות ל .2

( ל"רח) רשות החירום הלאומיתארגנה אותו רום יחמוכנות לבנושא ראשי רשויות בכנס השתתפתי 
 התרחשתוך כדי מעניין עם סקירות ביטחוניות וון היה די. בצלאל טרייבר, ל"ה לראש רחמי שמונו

  .צפוןרוע ביהא

ההדרכה וההכנה נושא וי ישובים וכי יותר אחריות בנושא פינכיום המדינה לוקחת ציינו כי הדוברים 
 .מדינהשל ה נמצא על סדר יומהרום יחל

 

 המיוחד חינוךהקמת מסגרת לימודית ל .3

בית  שקול הקמתניתן לובמספר שכזה לומדים במסגרות של חינוך מיוחד במשגב תלמידים  522 -כ
, צוקנועה ולמועצה בעניין ה המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך פנ. יעודי לנושא ספר

לצעד שכזה . תיווהתייחסו לקבל דעותרסמה על כך טור בעיתון בבקשה אף פ ,מנהלת אגף החינוך
 .אך כרגע מדובר רק על תחילתה של עבודת מטה בנושאיתרונות יש 

זהו צעד שיתן , בעצם מדובר על כך שבמידה ויוקמו לבסוף שלושה בתי ספר –מנוף , מאייראילן 
 .ומשאבי כוח אדםתקציבים  יתרון מבחינת

 

 במשגב שי פירוןכ "ביקור ח .4

בין היתר הוא ערך סיור בבית . קיים בשבוע שעבר ביקור במשגב, שר החינוך לשעבר, כ שי פירון"ח
מנהלת אגף ראש המועצה ושוחח עם מורים ותלמידים בבית הספר העל יסודי ונפגש עם , ספר גליל

 .החינוך

 

 2101לשנת  תקציבי פיתוח .1

ם מנהלים במהלכו להכנת תקציבי הפיתוח החל ובשבוע שעבר נערך פורו התהליך הפנימי במועצה
יתקיים הדיון השני במהלכו יגובשו ההמלצות בשבוע הבא  .0251הציגו כולם את דרישותיהם לשנת 

 .הנהלת המועצה ומליאת המועצה, שלאחר מכן יועברו לדיון בוועדת הכספים

 

 תגמול ישובים למחזור .ג

רעיון להעביר חלק עלה , המועצה חוסכת בעלויות הטמנת האשפהכאשר ראש המועצה פתח ואמר כי 
 כיצד למדודהמסביר בנה מודל , מנהל אגף קיימות וסביבה, אוסטרובסקיגלעד . כון שלנו לישוביםסמהחי

 .את הישובים וכיצד לתגמל את החיסכון

להפחתת כמויות הפסולת  ר מוטיבציהנו רוצים להגיע לעוד תושבים וליצא –גלעד אוסטרובסקי 
נכון לעשות זאת  ,רוצים להרחיב ולהגיע לעוד קהליםה ובמידה וזאת לא משימה קל. המיועדת להטמנה

 .מוטיבציה עידוד התמריץ ועל ידי מתן 
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הישובים , התחרותמבחינת  .ולקבל תוצאה חודשית בכל ישובהרעיון הוא לשקול את הפסולת בכל ישוב 
 .תזכה בפרסוזו שתקבל את התוצאה הנמוכה ביותר כמות פסולת להטמנה פר תושב יתחרו ביניהם על 

 .ב המסמך שהוצג בפני הנוכחים המפרט את עיקרי התוכנית"מצ

 :התייחסויות הנוכחים

 .נראה כי לא נצליח, ם לא יהיה קנסא, לדעתי – שורשים , יהודה רותי

במליאת המועצה מטיל סנקציות על מי שלא עומד בחוק אך זהו חוק העזר שאישרנו  –ראש המועצה 
 .חיוביכרגע אנחנו מדברים על תמריץ . הכלי לטווח הרחוק

לא בנוסף חושב כי התגמול  .וללמוד את הנושא הישוב צריך לעשות עבודה, לדעתי –מנוף , מאייראילן 
 .צריך להיות כספי

 ? קויהאם יודעים את מספר התושבים המד –יהודה רותי 

 .'ארנונה וכו, יש נתונים מתשלומי מים –ראש המועצה 

 .ת הישובהנהלגם את יש  –אוסטרובסקיגלעד 

 .חושבת שהכסף צריך ללכת לנושאים סביבתיים –יהודה רותי 

 .כסף ייבלע בתקציבאחרת ה –מאייראילן 

 .שוביחזור ליסכון יהחשבאמת חשוב לי  –עברי דני 

 ?שוביםכמה כסף יעבור בסופו של דבר לי, הצפוי סכוןימתוך הח –גל רונן 

שהיינו משלמים על היטל ההטמנה אלא ההפרדה לא חוסכת לנו כסף צריך להבין ש –ראש המועצה 
 .הרבה ערכים נוספיםגם יש לכך היא מייעלת את המערכת ו

 לתמרץאנו צריכים , השקעות שהמועצה עשתה בשנים האחרונותלאור החושב כי  –אוסטרובסקי גלעד 
 .כדי לעודד את התושבים

 :החלטה

 .הנהלת המועצה מאשרת את תוכנית תגמול הישובים למחזור כפי שהוצגה בפניה

 .התהפעללוהתוכנית לציבור היערך לפרסום ראש המועצה ביקש מאגף הקיימות ל

 

 עדכון כתב האצלת סמכויות לוועדים המקומיים .ד

התקיים דיון בנושא במליאת  ,צו נכנס לתוקףתיקון לכאשר ה ,0222ראש המועצה פתח ואמר כי בשנת 
 .המועצה אך בזמנו הוחלט להשאיר את המצב הקיים על כנו
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יותר הוכן כתב האצלה מפורט , עמוםהאצלה היה הכתב על כך שהערות שקיבלנו  לאור, 0222בשנת 
 .ואושר במליאת המועצה

. עלינו לבצע בו התאמות שמאאו  וונטיוהתחלנו לחשוב האם כתב ההאצלה עדיין רלשנים  1עברו מאז 
בפני הנהלת המועצה את ז את עבודת המטה בנושא ועתה יציג ריכ, סגן ראש המועצה, דני עברי

 .המלצותיו ולאחר מכן בפני מליאת המועצה

לערוך בחנו את כתב ההאצלה הקיים וראינו לנכון  .והסיכון מרובהמועטה ו כי התועלת ראינ –דני עברי 
 : להלן הנוסח המוצע. ינוריים בלבדשינויים מ

הועד המקומי יפעיל . הועד המקומי יפעיל את תקציבו אך ורק כפי שאושר על ידי מליאת המועצה
 :את הסמכויות להלן אך ורק במגבלות התקציב העומד לרשותו

 .בישוב 0-3קיום פעילויות העשרה של תרבות וחינוך לגילאי  .5
  .פים"שטחי גינון ציבוריים ושצ, נוי, גינון, כבישים, תחזוקת דרכים .0
  .ניקיון שטח היישוב .2
ותאורת בטחון תאורת רחובות כיבוי ותשלום לחברת החשמל עבור צריכת החשמל ל, הפעלה ./

 .בתחום היישוב
 .פעילות נוער וחינוך בלתי פורמאלי בתחום היישוב .1
  .המחייב שחקים לפי התקן הישראלישל שטחי ספורט ומגרשי מושמירה תחזוקה  .6
 .תחזוקה של מבני ציבור .2
 .הנהלה וכלליות .8
 

 : הבאים תיקוניםחברי הנהלת המועצה ביקשו להוסיף את ה

 ."פיתוחו"את המילה תחזוקה להוסיף אחרי המילה  – 0סעיף ב .5

 .כולל הנגשה –תחזוקה של מבני ציבור  2 סעיףב .0

 ניתןמהמועצה לישובים כספי הועד המקומי המועברים ב" –במשפט הפתיח יש להוסיף את הפסקה  .2
 ."המופיעים בכתב ההאצלהסעיפים טובת רק לאך ולהשתמש 

 :החלטה

הנהלת המועצה ממליצה למליאת המועצה לאשר את כתב האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים בנוסח 
 .שהובא בפניה ובכפוף לתיקונים שהוזכרו לעיל

 

 שונות .ה
 

 ראש המועצה לארצות הבריתתו של אישור נסיע .5
 

 .0251בחודש מאי  מתוכנן ביקור בסאן פרנסיסקוראש המועצה משתתף בתוכנית גוונים במסגרתה 
, במקביל .היהודית של סאן פרנסיסקו וחלק במימון עצמי על ידי הקהילהבחלקה נת מהנסיעה ממו

גם כן בחודש , בפיטסבורגביחד את ראש עיריית כרמיאל ואת ראש המועצה לביקור שותפות הזמינה 
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 -ב, לאחר מכן. 2/42140251 – 2242/451הביקור בפיטסבורג יתקיים בין , ז"מבחינת לו. 0251מאי 
לסן מבולטימור ממשיכים בטיסה . ינברגויומאיירוף ומתוכננת פגישה בבולטימור עם קרנות , 21421451

 .ב"ל ארה"קקנציגי עם ישות לפג ולאחר מכן טסים לניו יורק התכניתלשלושת ימי פרנסיסיקו 
 

 -בעלות של כפנימיות הטיסות ב הנסיעה ממומנת אך דרוש אישור הנהלת המועצה להשתתףרוב 
 .כלכלהודמי מלונות כולל שהות עלות הו$ 22/

 
 :החלטה

הנהלת המועצה מאשרת את נסיעתו של ראש המועצה לארצות הברית כולל השתתפות בעלויות כפי 
 .שהוצג בפניה

 
 

 ת למורים"חל אישור .0
 

פרטי המורים . לא תשלוםבית הספר העל יסודי העביר בקשה של שני מורים לצאת לחופשה ל
הציגה את הבקשות , ל המועצה"מנכ, אתי לוי. שמורים במועצה ולא יפורסמו בשל צנעת הפרט

 .והמליצה על אישורן
 

 :החלטה
 .הבפני ות כפי שהוצג"הבקשות לחל 0הנהלת המועצה מאשרת את 

 
 

 האישור חשבונות בנק דקסי .2
 

המועצה מבקשת את אישור הנהלת המועצה לפתיחת חשבון בבנק דקסיה לטובת מענקי מפעל 
 .הפיס

 
 :החלטה

לכל , 0256 -ו 0251מ בשנים "בנק בבנק דקסיה ישראל בע מאשרת פתיחת חשבונותהנהלת המועצה 
שבון בנק נפרד בבנק כאמור יפתח חיובהר כי לכל פרויקט  .פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס

 .דקסיה ישראל

 

 

 

 רון שני         :רשמה

 ראש מועצה אזורית משגב                   אתי לוי


